
1شنبه

2 نو11هـ 1يكشنبه

3 ج11هـ 12دوشنبه

 ن1هـ  ن4هـ 41 ب12هـ 23شنبه سه
 ب1هـ  ب5هـ 152 ن12هـ 34چهارشنبه
 ج1هـ  ج5هـ 415263پنجشنبه
 نو1هـ  نو5هـ 374 ا12هـ526جمعه
 ا1هـ  ا5هـ 485 نو12هـ 637شنبه

 ن2هـ  ن5هـ 596 ج12هـ 748يكشنبه
 ب2هـ  ب6هـ 7 ب1هـ 610 ب13هـ 859دوشنبه

 ج2هـ  ج6هـ 8 ج1هـ 711 ن13هـ 9610شنبه سه
 نو2هـ  نو6هـ 9 نو1هـ 812 ا13هـ 10711چهارشنبه
 ا2هـ  ا6هـ 10 ا1هـ 913 نو13هـ 11812پنجشنبه
 ن2هـ  ن6هـ 11 ن1هـ 1014 ج13هـ 12913جمعه
 ب2هـ  ب7هـ 131014111512شنبه

 ج2هـ  ج7هـ 141115121613يكشنبه
 نو2هـ  نو7هـ 151216131714دوشنبه

 ا2هـ  ا7هـ 15 ب2هـ 1418 ا14هـ 161317شنبه سه
 ن3هـ  ن7هـ 16 ج2هـ 1519 نو14هـ 171418چهارشنبه
 ب3هـ  ب8هـ 17 نو2هـ 1815191620پنجشنبه
 ج3هـ  ج8هـ 18 ا2هـ 1916201721جمعه
 نو3هـ  نو8هـ 19 ن2هـ 211822 نو8هـ 2017شنبه

 ا3هـ  ا8هـ 20 ب3هـ 1923 ا15هـ 22 ج8هـ 2118يكشنبه
 ن3هـ  ن8هـ 21 ج3هـ 2024 نو15هـ 23 ب9هـ 2219دوشنبه

 ب3هـ  ب9هـ 22 نو3هـ 242125 ن9هـ 2320شنبه سه
 ج3هـ  ج9هـ 23 ا3هـ 252226 ا9هـ 2421چهارشنبه
 نو3هـ  نو9هـ 24 ن1هـ  ن3هـ 262327 نو9هـ 2522پنجشنبه
 ا3هـ  ا9هـ 25 ب1هـ  ب4هـ 272428 ج9هـ 2623جمعه
26 ج1هـ  ج4هـ 282529 ب10هـ 2724شنبه

 ن4هـ  ن10هـ 27 نو1هـ  نو4هـ 292630 ن10هـ 2825يكشنبه
 ب4هـ  ب10هـ 28 ا1هـ  ا4هـ 302731 ا10هـ 2926دوشنبه

 ج4هـ  ج10هـ 312829 نو10هـ 3027شنبه سه
 نو4هـ  نو10هـ 2930 ج10هـ 3128چهارشنبه
 ا4هـ  ا10هـ 3031 ب11هـ 29پنجشنبه
31 ن11هـ 30جمعه

 ا11هـ 31شنبه

پايان نقل و انتقاالت

پايان تحويل لیست تمديد شده

قرعه کشی
مسابقات دسته اول

شب قدر اول

عید نوروز
عید نوروز
عید نوروز
عید نوروز

روز جمهوری اسالمی

(ع)شهادت اما صادق 

رحلت امام خمینی
 خرداد15قیام 

جوانان: ج

غیر قابل استناد 1401تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

ارديبهشت
 شمسی1401بهار 

مردادتیرخرداد
 شمسی1401تابستان 

شهريور فروردين

شب قدر دوم
(ع)شهادت امام علی 
شب قدر سوم

عید سعید فطر

روز طبیعت
شروع ماه رمضان

تعطیلی عید  فطر

 ج 25هـ : مثالدسته دومدسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

پايان زمان تحويل لیست اولیه

اربعین حسینی

نوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدول
نونهاالن: نو رده جوانان 25هفته 

قرعه کشی مسابقات
لیگ برتر و دسته دوم

تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی

بزرگساالن: ب



 ب26هـ 1شنبه
 ن6هـ 2 ن6هـ 1يكشنبه
 ج13هـ 1 ج9هـ 3 ج6هـ 2دوشنبه

 ب13هـ 2 ب9هـ 4 ب9هـ 1 ب6هـ 3شنبه سه
 ا13هـ  ا30هـ 3 ا9هـ  ا26هـ 5 ا9هـ  ا18هـ 2 ا6هـ  ا15هـ 4چهارشنبه
 نو13هـ  ن30هـ 4 نو9هـ  ن26هـ 6 نو4هـ  ن22هـ 1 نو9هـ  ن18هـ 3 نو6هـ  ن15هـ 5پنجشنبه
 نو30هـ  ج30هـ 5 نو26هـ  ج26هـ 7 نو22هـ  ج22هـ 2 نو18هـ  ج18هـ 4 نو15هـ  ج15هـ 6 ن4هـ  ن10هـ 1جمعه
 ن11هـ 6 ب27هـ 8 ن13هـ  ب22هـ 3 ب19هـ 75 ب4هـ  ب11هـ 2شنبه

 ج14هـ 7 ن7هـ 9 ب5هـ  ن2هـ 4 ن9هـ 6 ن7هـ 38يكشنبه
 ب14هـ 8 ج10هـ 10 ب5هـ  ج5هـ 5 ج10هـ  ج1هـ 7 ج7هـ 9 ج4هـ 4دوشنبه

 ا14هـ 9 ب10هـ 611 ب10هـ  ب1هـ 8 ب7هـ 510شنبه سه
 نو14هـ 10 ا10هـ  ا27هـ 12 ا5هـ  ا22هـ 7 ا10هـ  ا1هـ  ا19هـ 9 ا7هـ 11 ا4هـ  ا11هـ 6چهارشنبه
 ن12هـ 11 نو10هـ  ن27هـ 13 ن14هـ  نو5هـ  ن22هـ 8 نو10هـ  نو1هـ  ن19هـ 10 نو7هـ 12 نو4هـ  ن11هـ 7پنجشنبه
 ج15هـ 12 نو27هـ  ج27هـ 14 نو22هـ  ج22هـ 9 نو19هـ  ج19هـ 1311 نو11هـ  ج11هـ 8جمعه
 ب15هـ 13 ب28هـ 15 ب23هـ 10 ب20هـ 12 ب16هـ 14 ب5هـ  ب12هـ 9شنبه

 ا15هـ 14 ن8هـ 16 ن3هـ 11 ن9هـ 13 ن7هـ 15 ن5هـ 10يكشنبه
 نو15هـ 15 ج11هـ 17 ج6هـ 12 ج11هـ  ج2هـ 14 ج7هـ 16 ب5هـ  ج5هـ 11دوشنبه

 ن13هـ 16 ب11هـ 18 ب6هـ 13 ب11هـ  ب2هـ 15 ب7هـ 17 ا5هـ  ا12هـ 12شنبه سه
17 ا11هـ  ا28هـ 19 ا6هـ  ا23هـ 14 ا11هـ  ا2هـ  ا20هـ 16 ا7هـ  ا16هـ 1318چهارشنبه

18 نو11هـ  ن28هـ 20 نو6هـ  ن23هـ 15 نو11هـ  نو2هـ  ن20هـ 17 نو7هـ  ن16هـ 19 نو5هـ  ن12هـ 14پنجشنبه

 ن14هـ 19 نو28هـ  ج28هـ 21 نو23هـ  ج23هـ 16 نو20هـ  ج20هـ 18 نو16هـ  ج16هـ 20 نو12هـ  ج12هـ 15جمعه
2220 ب24هـ 17 ب21هـ 19 ب17هـ 21 ب13هـ 16شنبه

21 ن9هـ  ب29هـ 23 ن4هـ 18 ن10هـ 20 ن8هـ 22 ن5هـ 17يكشنبه

 ن15هـ 22 ج12هـ 24 ج7هـ 19 ج12هـ  ج3هـ 21 ج8هـ 23 ج5هـ 18دوشنبه
23 ب12هـ 25 ب7هـ 20 ب12هـ  ب3هـ 22 ب8هـ 24 ب5هـ 19شنبه سه

24 ا12هـ  ا29هـ 26 ا7هـ  ا24هـ 21 ا3هـ  ا21هـ 23 ا8هـ  ا17هـ 25 ا5هـ  ا13هـ 20چهارشنبه

 ن16هـ 25 نو12هـ  ن29هـ 27 نو7هـ  ن24هـ 22 نو12هـ  نو3هـ  ن21هـ 24 نو8هـ  ن17هـ 26 نو5هـ  ن13هـ 21پنجشنبه
26 نو29هـ  ج29هـ 28 نو24هـ  ج24هـ 23 ن11هـ  نو21هـ  ج21هـ 25 نو17هـ  ج17هـ 27 نو13هـ  ج13هـ 22جمعه

27 ب30هـ 29 ب25هـ 24 ب22هـ 26 ب18هـ 28 ب14هـ 23شنبه

 ن17هـ 28 ن10هـ 30 ن5هـ 25 ن1هـ 27 ن8هـ 29 ن6هـ 24يكشنبه
29 ج8هـ 26 ج4هـ 28 ج9هـ 30 ج6هـ 25دوشنبه

 ب8هـ 27 ن12هـ  ب4هـ 29 ب6هـ 26شنبه سه
 ا8هـ  ا25هـ 28 ا4هـ  ا22هـ 30 ا6هـ  ا14هـ 27چهارشنبه
 نو8هـ  ن25هـ 29 نو6هـ  ن14هـ 28پنجشنبه
 نو25هـ  ج25هـ 30 نو14هـ  ج14هـ 29جمعه
 ب15هـ 30شنبه

B و Aنیم فصل 

B و Aنیم فصل 

D و Cنیم فصل 

نیم فصل نوجوانان

نیم فصل نوجوانان

تحويل لیست اولیه

پايان لیست اولیه
تمديد شده

 ج 25هـ : مثال
 رده جوانان 25هفته نونهاالن: نوجوانان: جبزرگساالن: ب

نیم فصل جوانان
نیم فصل بزرگساالن

نیم فصل امید
نیم فصل نونهاالن
نیم فصل جوانان و بزرگساالن

نیم فصل امید

نیم فصل نونهاالن

دسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

 شمسی1401زمستان 
اسفندبهمندیآذرآبانمهر

 شمسی1401پاییز 

نوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدولدسته دوم

غیر قابل استناد1401تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

پیروزی انقالب D و Cنیم فصل 

شروع نیم فصل رده های سنی

پايان نیم فصل رده های سنی

پايان نیم فصل بزرگساالن
رحلت حضرت رسول

(ع)شهادت امام رضا 

(ع)شهادت امام عسگری 

 آبان13راهپیمايی 

شهادت حضرت فاطمه

شروع نیم فصل بزرگساالن


